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5.4.1 

 

 

 

 

 

s usmeròovaèom toku (MID) 

a hmotnosti vodomeru kosti skrutiek na prírubách. Pod¾a ve¾kosti – pod¾ov príslušnej ve¾¾úèných k
prípadne i vhodné zdvíhacie zariadenie.  

5.3 Požiadavka na pracovné náradie 
èDva kusy stranových alebo nástr

5.4.3 Teplota pracovného prostredia musí by� v rozmedzí od 5 do 70°C. 
5.4.4 Vodomery sú v zmysle smernice 2004/22/EC (MID) klasifikované pre podmienky mechanického prostredia M2, èomu zodpovedá 
          montáž v systéme s vibráciami.

5.4.16 Poèas doby prevádzky musí by� zabezpeèený pred vodomerom minimálny tlak 0,3 bar.

5.2.1 Inštaláciu vodomera môže vykonáva� iba poverený, zaškolený pracovník. Inštalácia musí by� vykonaná v zmysle požadaviek normy ISO 4064-5:2004.

5.2.2 Všetky vodomery sú po ukonèení procesu výroby dezinfikované. Z tohto dôvodu musia by� skladované v suchých, chladných, bezprašných
a bezbakteriálnych prostrediach. Pred vlastnou inštaláciou musí by� vodomer dezinfikovaný opätovne. Všetky hygienické požiadavky 
a odporúèania musia by� poèas inštalácie dodržané. 

MeiStreamRF / MeiStreamRF Plus
MeiStream / MeiStream Plus

MeiStreamRF / MeiStreamRF  Plus 50 °C 
PN 16 alebo PN 40 

LB 1080 SK MeiStreamRF Plus
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8. Preprava 

9. Montážna poloha 
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Smerom hore 

 

vodorovné 
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* pri použití v systémoch pre fakturaèné úèely musí by� nasledovné 

10. Overenie
10.1 Vodomer je priamo u výrobcu povinne overený v autorizovanom 
metrologickom pracovisku.
10.2 Èas platnosti overenia je stanovený na  6 rokov.
 Dátum overenia je uvedený v záruènom liste. Používate¾ meradla je 
povinný zabezpeèi� eventuálne opravu meradla a následné overenie. V 
opaènom prípade nie sú zaruèené vlastnosti vodomera.
10.3 Vlastnosti vodomera nie sú zaruèené v prípade porušenia platnej 
overovacej znaèky.

11.Záruka
Pod¾a príslušného záruèného listu, ktorý je súèas�ou dodávky.

12.Dodatok

Záruèný a pozáruèný servis a opakované overovanie zabezpeèuje:

      Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01  Stará Turá

tel. 032/775 3741
fax: 032/776 4051

7. Údržba a èistenie 
Pri normálnych prevádzkových podmienkach pracuje vodomer bez nutnosti údržby. Pri požiadavke na vyèistenie puzdra vodomera, napr. od 
mechanických neèistôt, je nutné vybra� merací mechanizmus z puzdra. Pri èistení nie je povolené používa� chemikálie, vysokotlaké èistenie 
alebo ostré nástroje. Vyžaduje sa rešpektovanie bodu 5.2.2 tohto návodu. 

ítanie vodomera è6. Od
 

33
ítajú è  sa od.  Zlomky míslic) stav vodomera v mèou 5 mm vysokých èiernou potlaèeky s èítadle (valekovom mechanickom poèNa  5 - valè

ením “x1”.  ka s oznaèèièierna ru
3 èet posledného miesta údaju v mèítadla DN 150 slúži pre odpoiek. U poèèièervených ruèpomocou 

Príklad na obrázku nižšie pre DN 150 : kompletný stav vodomeru je 13,572 m
3.  
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MeiStreamRF 

MeiStreamRF Plus 

 znaèenie na typovom štítku

 

 

test LCD displeja
(1 sek. každú minútu)

testovací mód

dopredný tok

spätný tok

alarm

smer toku
dopredný tok

spätný tok

nie je prietok

zobrazenie na LCD
+ s blikajúcim krúžkom

- s blikajúcim krúžkom

ani + ani -

rádiový signál
pri aktivovanom rádiosignále preblikávajúca ikona v sekundovom intervale

nízka úroveò batérie zobrazenie na LCD - popis

nízka úroveò batérie

ve¾mi nízka úroveò batérie

alarm nízkej úrovne batérie sa zaène zobrazova� 
15 mesiacov pred predpokladaným ukonèením 
životnosti batérie (neustálé zobrazenie ikony)

alarm ve¾mi nízkej úrovne batérie sa zaène zobrazova� 
6 mesiacov pred predpokladaným ukonèením 

životnosti batérie (blikajúca ikona)

testovací mód
blikajúca ikona “zvonèeka” pri prepnutí do testovacieho módu

alarm
ikona  “zástavka” je zobrazená na displeji pri výskyte alarmu

meter kubický liter imperal galón US galón kubická stopa kilo liter
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